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Ohjeet NouHätä! 2022 -alkukarsintakilpailuun 
 
 

YLEISET OHJEET 
 

1. NouHätä! -kilpailun alkukarsinta järjestetään verkkoalustalla, joka on auki 28.2.-18.3.2022 
välisenä aikana. Karsinnan voi suorittaa mihin kellonaikaan tahansa verkkoalustan ollessa 
auki. 

2. Karsinta suoritetaan joukkueissa, ja jokaisella joukkueella on yksi mahdollisuus karsinnan 
suorittamiseen. Kilpailua EI voi suorittaa yksilösuorituksena. 

3. Joukkueen koko on kolme (3) henkilöä. 
4. Joukkue suorittaa karsinnan valvotusti esimerkiksi opettajan valvomana. Valvojalle 

toimitetaan kilpailun ohjeet sekä kirjautumistiedot. 
5. Suoritusaika on maksimissaan 45 minuuttia. 
6. Joukkue keksii itselleen tiimi-nimen, joka lisätään kirjautumisen yhteydessä. 
7. Alkukarsinnan voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. 
8. Alkukarsinnasta aluekilpailuvaiheeseen selviytyvät pelastustoimialueittain parhaat 10 % 

joukkueista. Jokaiselta pelastustoimialueelta jatkoon pääsee kuitenkin vähintään viisi (5) 
joukkuetta. Aluekilpailu järjestetään digitaalisesti 7.4.2022. 

 
 

TEKNIIKKA JA KIRJAUTUMINEN 
 
Alusta 

• Karsintakilpailu löytyy verkkoalustalta, johon pääsee linkin kautta. 

• Kilpailu ei vaadi erillisen sovelluksen lataamista laitteelle. 
 
Vaadittava tekniikka 

• Toimiva internetyhteys. 

• PC-tietokone ja hiiri. 

• Verkkoselain. Google Chrome -verkkoselaimen käyttöä suositellaan. 
 
Verkkosivulinkki 

• Kouluille toimitetaan ennen karsintaa linkki verkkoalustalle, jonka kautta kilpailuun pääsee 
osallistumaan. 

• Linkki avaa verkkoalustan, jossa kilpailu käydään. 
 
Kieli 

• Kieleksi voi valita joko suomen tai ruotsin. 

• Verkkosivulinkki ohjaa suoraan kielivalikkoon. 
 
Kirjautuminen 

• Kielivalinnan jälkeen aukeaa automaattisesti kirjautumissivu. 

• Kirjautumiseen vaaditaan seuraavat tiedot tässä järjestyksessä: 
1. Koulu 
2. Paikkakunta 
3. Pelastustoimialue 
4. Opettajan yhteystiedot 
5. Joukkueen jäsenten nimet 
6. Tiimin nimi 
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KILPAILUALUSTAN SISÄLTÖ 
 
Kirjautumisen jälkeen joukkue pääsee suorittamaan alkukarsintakilpailua. 
 
Tehtävät 

• Alkukarsinta sisältää kolme eri tehtäväsisältöä: 
1. Monivalintakysymykset 

▪ Pelaajat vastaavat viiteentoista (15) monivalintakysymykseen painamalla 
yhtä tai useampaa vastausvaihtoehtoa. 

▪ Vastausta ei voi valinnan jälkeen perua. 
▪ Huom! Oikeiden vastausvaihtoehtojen määrä vaihtelee kysymysten välillä. 

2. Väittämät 
▪ Pelaajat vastaavat viiteen (5) kyllä-ei väittämään. 
▪ Vastausta ei voi valinnan jälkeen perua. 

3. Kuvatehtävät 
▪ Pelaajat vastaavat viiteen (5) kuvatehtävään.  
▪ Vastausta ei voi valinnan jälkeen perua. 

 
Pisteytys 

• Joukkue näkee suorituksen jälkeen oman kokonaispistemääränsä. 

• Pisteytystapa vaihtelee tehtäväsisältöjen välillä. 
• Lopputulokseen ja jatkoonpääsyyn vaikuttaa pisteiden lisäksi joukkueen suoritusaika.  

• Alkukarsintakilpailun kokonaispisteet ovat XX. 
 
Uloskirjautuminen 
Suorituksen jälkeen kilpailusta kirjaudutaan automaattisesti ulos verkkosivulta poistuttaessa. Jos 
samasta koulusta useampi tiimi pelaa samalla koneella, tulee selaimen välimuisti tyhjentää tai 
selain käynnistää uudelleen käyttökertojen välissä. 
 
 

ALKUKARSINNAN JÄLKEEN 
 
Eteneminen aluekilpailuun 

• Jatkoon päässeille kouluille ilmoitetaan erikseen jatkoon etenemisestä viimeistään viikon 
päästä karsinta-ajan loputtua. 

• Pisterajat voidaan julkaista NouHädän verkkosivuilla. Jatkoon päässeitä joukkueita ei 
julkaista NouHädän kanavissa. 

 
Aluekilpailu 

• Aluekilpailu suoritetaan digitaalisena torstaina 7.4.2022. 


